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VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ DOZORNEJ RADY
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE K 10. OKTÓBRU 2016


Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

realizácia vecného a časového
plánu konania zasadnutí Dozornej
rady Sociálnej poisťovne v roku 2016

1. Návrh uznesenia Dozornej rady
Sociálnej poisťovne
2. Predkladaciu správu
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení
Dozornej rady Sociálnej poisťovne
k 10. októbru 2016

Materiál predkladá:
Ing. Ľubomír Vážny
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

BRATISLAVA
október 2016

Návrh uznesenia
Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie
vyhodnotenie

plnenia

k 10. októbru 2016.

uznesení

Dozornej

rady

Sociálnej

poisťovne

Predkladacia správa

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne (ďalej
len „dozorná rada“) sa predkladá na základe realizácie vecného a časového plánu
konania zasadnutí dozornej rady v roku 2016.
Obsahom predloženého materiálu je vyhodnotenie plnenia uznesení dozornej
rady k 10. októbru 2016.
Súčasťou predloženého materiálu je písomná informácia o aktuálnom stave
v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v súlade
s uznesením Dozornej rady Sociálnej poisťovne č. 15/2/09 c) zo dňa 2.3.2009.
V súlade s uznesením Dozornej rady Sociálnej poisťovne č. 07/01/16 b)
zo dňa 16.2.2016 je súčasťou predloženého materiálu písomná informácia
o finančnej výpomoci do základného fondu starobného poistenia a aktuálnom stave
platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne.
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2/15/I./d)/3.

riešiť projekty v závislosti na ich súčasný stav
internými riešiteľskými kapacitami SP

8/16/I./b)

Sekcia informatiky zabezpečuje vývoj a údržbu informačných systémov
dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia. V rámci
informačného systému dôchodkového poistenia sa v súvislosti s posúdením
nároku na minimálny dôchodok realizujú zmeny v programovom vybavení na
vyhotovenie OLDP (osobný list dôchodkového poistenia). Prebieha príprava
(zmena štruktúry pracovných súborov) na realizáciu zmien vo výpočte
dôchodku súvisiacich s úpravou dôchodkového veku a zmenou príspevkov do
II. piliera od 1. januára 2017. Spracovávajú sa interné štatistické prehľady a v
rámci súčinností sa zabezpečuje poskytovanie údajov externým inštitúciám.
V rámci informačného systému starobného dôchodkového sporenia (ďalej „IS
SDS“) sa priebežne vykonávajú individuálne úpravy generovaných príspevkov
a adresných údajov fyzických osôb, v súčasnosti sa realizujú zmeny
v aktualizácii údajov súvisiace s evidenciou údajov o delimitácii zamestnancov,
zabezpečuje sa informatická podpora pre interné oddelenia SP (Register
európskych formulárov, Evidencia SZČO, karta klienta, mäkké vymáhanie,
interné preúčtovania a iné štatistické zostavy) a pre externé inštitúcie sa z
databázy IS SDS poskytujú údaje a štatistické informácie v rámci zmluvných
projektov.
predkladať na zasadnutia DR SP informáciu o vývoji pohľadávok voči
zdravotníckym zariadeniam doplnenú o prehľad spracovaný diferencovane
podľa typu a formy zariadenia, informáciu, v ktorých zdravotníckych
zariadeniach došlo k oddlženiu a v akých sumách, informáciu, ako pokračuje
vývoj v zdravotníckych zariadeniach po oddlžení;
Info v DR 1/07 - 6/12, 1,2,3,4,5,6/13, 1,2,3,4,5,6/14, 1,2,3,4,5,6/15, 1,2,3,4/16
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generálny riaditeľ SP
trvalý

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

generálny riaditeľ SP
zasadnutia DR

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ
Materiál predložený
na 5/16 zasadnutie
DR SP

28.3.2006

33..

12.05.2005
31.01.2006

9/17/I./b)

7/11/I./b)
13/16/I./2.

postupovať pri vymáhaní pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam
v zmysle zákona s prihliadnutím na možnú dohodu vo forme splátkového
kalendára, v prípade neplnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona pristúpiť
k exekúcii
predkladať členom DR SP správu o hospodárení SP,
uvádzať v správe o hospodárení SP aj predpoklad vývoja hospodárenia
do konca rozpočtového roka
Info v DR 2,3,4,5,6/12; 1,2,3,4,5,6/13, 1,2,3,4,5,6/14, 1,2,3,4,5,6/15, 1,2,3,4/16

44..

29.07.2008

72/6/08 b)

informovať DR SP o zámeroch SP na obstaranie zákaziek s výnimkou
zákaziek s nízkou hodnotou a podprahových zákaziek, vrátane prípravy
súvisiacich návrhov zmlúv a ich dodatkov

generálny riaditeľ SP
trvalý

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ
Materiál predložený
na 5/16 zasadnutie
DR SP

generálny riaditeľ SP
trvalý

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

štvrťročne

Materiál predložený
na 5/16 zasadnutie
DR SP

generálny riaditeľ SP
priebežne

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

generálny riaditeľ SP
zasadnutia DR

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

Info v DR 1,2,3,4,5/13, 1,2,3,4,5,6/14, 1,2,3,4,5,6/15, 1,2,3,4/16

55..

2.03.2009

15/2/09 c)

predkladať na zasadnutia DR SP priebežnú informáciu
o aktuálnom stave v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie

Info predložená v rámci
plnenia uznesení

Info v DR 1,2,3,4,5,6/13,1,2,3,4,5,6/14,1,2,3,4,5,6/15, 1,2,3,4/16

66..

31.08.2010

59/4/10 b)

77..

24.02.2012

17/2/12 b) 5.

splniť si zákonnú povinnosť informovať príslušné orgány pri porušení
všeobecne záväzných právnych predpisov

hlavný kontrolór SP
ihneď

medializovať problematiku nárastu počtu exekúcií ako formy vymáhania dlhov
u dôchodcov najmä za nesplácanie dlhov nebankovým subjektom
ako i neuhrádzanie záväzkov voči telekomunikačným operátorom a naďalej
sledovať vývoj počtu tohto typu exekúcií

generálny riaditeľ SP
priebežne

Komunikačný odbor medializoval tému exekúcií dôchodkových dávok, od
posledného odpočtu z 26. júla 2016, 61-krát vo všetkých typoch médií
(televízie, rádiá, tlač, elektronické médiá, tlačové agentúry). K téme vydal 2
tlačové správy. Informácie o exekúciách dôchodkových dávok sú neustále k
dispozícii aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti
Dôchodca. Taktiež sú dostupné aj vo forme letákov s názvom Dôchodca a
exekučné zrážky, ktoré sú umiestnené v IPC a v našich pobočkách

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

88..

21.08.2012

54/4/12 b)

pokračovať vo výkone kontrolnej činnosti vo vzťahu k výplate dávok úrazového
a garančného poistenia v súvislosti so zisteniami zneužívania systému pri
výplate nemocenských dávok zamestnancami Sociálnej poisťovne

generálny riaditeľ SP
trvale

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

predseda DR SP
priebežne

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

generálny riaditeľ SP
priebežne

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

generálny riaditeľ SP
každé zasadnutie DR
SP v roku 2016

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

V období august - september 2016 boli vykonané 4 vnútorné kontroly
zamerané na výplatu dávok nemocenského poistenia v pobočkách Trnava,
Rožňava, Dunajská Streda a Banská Bystrica, kde bolo spolu skontrolovaných
515 601 dávok. V rámci vykonaných kontrol nebol zistený žiadny prípad
sprenevery. Kontrolou bolo zistené, že v 7 prípadoch žiadostí o dávku
zamestnanci pobočky neoverili majiteľa účtu, napriek skutočnosti, že IS hlásil
duplicitný účet. V 1 prípade bolo zistené porušenie § 117 zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení, kedy došlo k zaslaniu nemocenských dávok výške
664, 27 EUR matky zamestnankyne Sociálnej poisťovne na bankový účet tejto
zamestnankyne. Pobočky prijali v súvislosti s uvedenými zisteniami opatrenia,
ktoré spočívali v upozornení zamestnancov na nedostatky a ich opätovnom
preškolení. Zároveň v prípadoch, kde nebol ku dňu skončenia kontroly zistený
majiteľ účtu zamestnanci útvaru nemocenského a úrazového poistenia oslovia
poberateľov dávok za účelom došetrenia majiteľa účtu a preukázania
doručenia dávky oprávnenému príjemcovi.
99..

1100..

1111..

1122..

8.12.2015

8.12.2015

16.02.2016

03.05.2016

105/06/15 b) 1.

105/06/15 b) 2.

07/01/16 b)

25/02/16 b)

zvolávať zasadnutia DR SP v roku 2016 s prihliadnutím na obsahové
vymedzenie a termíny vecného a časového plánu konania zasadnutí DR SP
v roku 2016
zabezpečovať konanie jednotlivých zasadnutí DR SP v roku 2016

predkladať v roku 2016 členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne
„Informáciu o finančnej výpomoci do základného fondu starobného poistenia
a aktuálnom stave platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne“
predkladať na zasadnutia Dozornej rady sociálnej poisťovne informáciu
o činnostiach Sociálnej poisťovne v súvislosti s príjmami od ekonomicky
aktívneho obyvateľstva (EAO)
info 3,4/16

generálny riaditeľ SP
zasadnutia DR

Info. predložená v rámci
plnenia uznesení

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ
Mat. predložený na 5/16
zasadnutie DR SP

1133..

1144..

03.05.2016

21.06.2016

33/02/16 b)

53/03/16 b) 1.

informovať Dozornú radu Sociálnej poisťovne o čerpaní finančných
prostriedkov zmluvy na „Zabezpečenie štandardnej rozšírenej technickej
podpory technológii Oracle“
Uznesenie navrhujeme zrušiť z dôvodu zrušenia predmetného VO, ku ktorému
sa vzťahovalo dané uznesenie. Nové podklady pre VO na „Zabezpečenie
štandardnej rozšírenej technickej podpory technológii Oracle“ bolo predložené
na 02/16 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne konaného per rollam
v dňoch 22. septembra 2016 - 28. septembra 2016, na ktorom boli schválené.
V porovnaní s pôvodnou verziou bol zúžený rozsah predmetu zákazky pravé o
časť konsolidácia a stabilizácia prevádzkovaných technológií Oracle pod
označením TP5, ku ktorej sa aj vzťahovalo uznesenie 33/02/16 b)
predložiť reformný zámer na schválenie Ministerstvu vnútra SR a následne
štúdie uskutočniteľnosti na úrad podpredsedu vlády, s cieľom získať finančné
prostriedky zo zdrojov OPII

generálny riaditeľ SP
priebežne

UZNESNIE
SPLNENÉ
v texte

generálny riaditeľ SP

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

generálny riaditeľ SP

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

Reformný zámer k projektu bol predložený na schválenie Ministerstvu vnútra
SR dňa 27.4.2016. Štúdia uskutočniteľnosti je v procese rozpracovanosti. S
kanceláriou úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a
zástupcami MV SR sa uskutočňujú pracovné rokovania vo veci komplexnosti a
finalizácie podkladov.
1155..

21.06.2016

53/03/16 b) 2.

začať plnenie etapy „analýza a dizajn“ a prizvať zástupcov Ministerstva
financií SR a Finančnej správy SR za účelom koordinácie výstupov
s projektom UNITAS
Začiatok plnenia etapy „Analýza a design“ je priamo závislý na podpise a
účinnosti Zmluvy na „Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne
podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému
elektronických služieb“. Pracovné rokovania s Ministerstvom financií SR a
Finančnou správou SR sa uskutočnili v priebehu augusta 2016. s dohodou o
priamej účasti ich zástupcov ako členov projektového tímu vo fáze „Analýza a
design“.

1166..

21.06.2016

53/03/16 b) 3.

pokračovať v etape „Implementácia“ po schválení reformného zámeru
na Ministerstve vnútra SR
Plnenie etapy „Implementácia“ je priamo závislé na schválení Reformného
zámeru a na ukončení etapy „Analýza a design“ uvedený v bode 2.

v súčasnosti
nebola podpísaná
zmluva

generálny riaditeľ SP

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ
v súčasnosti
nebola podpísaná
zmluva

1177..

1188..

1199..

12.08.2016 60/04/16 b) 1.

12.08.2016 60/04/16 b) 2.

29.9 3.10.2016

4/PR/2016 b)

predložiť vláde Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu
Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019
so stanoviskom Dozornej rady Sociálnej poisťovne podľa § 122 ods. 4
písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu
Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019
so stanoviskom Dozornej rady Sociálnej poisťovne podľa § 122 ods. 4 písm. c)
bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov
predložiť vláde Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu
Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019
– nové znenie so stanoviskom Dozornej rady Sociálnej poisťovne podľa
§ 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov

generálny riaditeľ SP
15. august 2016

UZNESNIE
SPLNENÉ
predložené
na rokovanie vlády dňa
12. augusta 2016

generálny riaditeľ SP
po schválení vládou SR v
termíne určenom na
predloženie návrhu
štátneho rozpočtu

generálny riaditeľ SP
4. októbra 2016

UZNESNIE
SPLNENÉ
predložené
na rokovanie vlády dňa
4. októbra 2016

